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Geachte raadsleden, 

 
INLEIDING 

In de raadsvergadering van 29 maart 2021 is u door wethouder Schneider een raadsinformatiebrief 

toegezegd waarin ingegaan wordt op de procedurele toedracht en posities rond het verplaatsen van 

een landingsplek voor parachutisten binnen het Buijtenland van Rhoon, en de mogelijkheden worden 

geduid om daar als gemeente invloed op uit te oefenen. Met voorliggend document wordt hierin 

voorzien. 

 

KERNBOODSCHAP 

De activiteiten van Skydive in verband met parachutistenlandingen in het Buijtenland zijn niet strijdig 

met de bestemming recreatie van het bestemmingsplan Buytenland van Rhoon (juni 2013). 

Skydive is lid van de gebiedscoöperatie en de verplaatsing van de landingsplek wordt in het 

Streefbeeld Buijtenland ook aangekondigd. Skydive is hierover in overleg met omwonenden en de 

gebiedscoöperatie.  

Dit overleg betreft een mogelijke nieuwe landingsplek en het reguleren en het draagvlak van het hoe, 

wanneer en waar (dagen, tijden, frequentie) van het parachutespringen en maatregelen rond de 

nieuwe landingsplek. 

De mogelijkheid van de gemeenteraad om te interveniëren en het parachutespringen definitief te 

beëindigen is door bij de vaststelling van het in voorbereiding zijnde nieuwe bestemmingsplan voor 

het Buijtenland de activiteit parachutespringen uit te sluiten van de bestemming recreatie en van 

andere bestemmingen. In dat geval zijn wel argumenten nodig waarom deze vorm van recreatie als 

gebruik uitgesloten moet worden. 

 

TOELICHTING 

Skydive organiseert al ongeveer 30 jaar parachutistenlandingen in Albrandswaard.  

De ‘dropping zone’ of landingsplek lag tot voor kort in het agrarisch gebied van de Zegenpolder, ten 

zuiden van de Vlakkenburg (Essendijk), de enige landingsplek voor parachutisten in Noord- en Zuid-

Holland. Waar vliegverkeer haast overal ernstige beperkingen stelt aan recreatief gebruik is het 

luchtruim boven het Buijtenland van Rhoon in beginsel nog wel voor parachutespringen geschikt. 



Maar terwijl agrarisch grondgebruik verenigbaar was met de landingen, is natuurontwikkeling dat niet 

altijd. Daarom zijn de rechten van Skydive op de tot nu toe gebruikte landingsplaats ten zuiden van de 

Essendijk beëindigd door de gebiedscoöperatie per 1 januari 2021. 

Skydive heeft, in haar zoektocht ondersteund door de coöperatie, een nieuwe (voorlopige) geschikte  

locatie ten noorden van de Essendijk, voor een landingsplek op het oog. Deze is ter beschikking 

gesteld door de gebiedscoöperatie. 
 

 
 
 

Relevante wet- en regelgeving bij het bepalen van een locatie 

Geschiktheid van een locatie voor parachutespringen is afhankelijk van zowel fysieke als van 

juridische mogelijkheden en beperkingen. 

Enerzijds betreft dit de ‘luchtzijdige situatie’ en dus de wet- en regelgeving voor het luchtruim. 

Anderzijds betreft dit de situatie op de grond en de daarop betrekking hebbende regels. 

 
Verantwoordelijkheid luchtruim: IenW 

Gemeenten gaan niet over luchtruim en luchtverkeer. 

Regulering van het burgerluchtruim en burgerluchtvaart valt onder verantwoordelijkheid van het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). 

• Beleid 

IenW omvat het Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme zaken, met binnen haar beleidskern 

onder andere de Directie Luchtvaart en de Programmadirectie Luchtruimherziening.  

• Toezicht 

Toezichthouder van het ministerie op de gang van zaken in de buitenwereld is de Inspectie 

Leefomgeving en Transport (ILenT of ILT), die dus onder meer op de luchtvaartpraktijk toeziet en 

handhaaft. 

• Verkeersleiding 

De luchtverkeersleiding is in Nederland ondergebracht bij een zelfstandig bestuursorgaan dat 

verantwoording aflegt aan de minister van IenW, de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). 

 
 
 



 
 

Gemeentelijke verantwoordelijkheid: op de grond 

De gemeentelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot landingsplekken voor parachutisten beperkt 

zich tot zaken op de grond, met name vanuit de beleidsterreinen Openbare Orde en Veiligheid (OOV) 

en Ruimtelijke Ordening (RO). 

Gemeentelijke beleidsregels die voortvloeien uit wetgeving en lokale besluitvorming geven aan welke 

gedrags- en gebruiksregels op bepaalde gebieden van toepassing zijn, en door de gemeente worden 

gehandhaafd. Belangrijke relevante beleidskaders zijn de Algemeen Plaatselijke Verordening en de 

bestemmingsplannen. 

 
Civiel rechtelijk: grondeigendom 

Naast de bestuursrechtelijke regels vanuit rijks- en gemeentelijk beleid kunnen op civielrechtelijke 

basis ook beperkingen worden gesteld vanuit het grondeigendom (onverlet de vanuit het 

bestuursrecht voortvloeiende beperkingen). 

De eigenaar (en soms in tweede instantie de pachter) kan toestemming verlenen voor gebruik van de 

grond of die toestemming weigeren.  

Toestemming van de grondeigenaar/pachter is dus noodzakelijk maar op zich niet voldoende, omdat 

ook de bestemming blokkades kan opwerpen. 

 

Een nieuwe landingsplek voor Skydive 

Skydive zoekt een geschikte nieuwe landingsplek in het Buijtenland, ten noorden van de Essendijk, 

daarbij ondersteund door de gebiedscoöperatie. De coöperatie ondersteunt die zoektocht omdat de 

aloude landingsplek in de Zegenpolder op haar gezag is opgeheven vanwege natuurbelang, maar 

recreatief belang gebaat is bij een geschikte nieuwe landingsplek. Het streefbeeld van de 

gebiedscoöperatie voor de ontwikkeling van het Buijtenland, dat ook door de gemeente (raadsbesluit 

14 december 2020) als uitgangspunt is vastgesteld, benoemt dat ook. 

 

De zoektocht van Skydive en de coöperatie richtte zich in eerste instantie op locaties waarvan zich 

laat aanzien dat daarvoor binnen de geldende regelgeving toestemming zal kunnen worden 

verkregen, en daarvoor ook in de toekomst voldoende perspectief geeft. 

 
Grondsituatie 

Voor wat betreft de grondsituatie wordt die geschiktheid bepaald door mogelijke belemmeringen op 

vier gebieden: 

1. Gemeentelijke overwegingen en beperkingen op OOV-gebied; 

2. Gemeentelijke overwegingen en beperkingen op RO-gebied; 

3. Randvoorwaarden vanuit grondeigendom. 

4. De fysieke situatie op de grond. 

 
 
 
 
 



Ad 1. Skydive springt al zo’n 30 jaar in het buitengebied van Albrandswaard waarbij zich in die periode 

geen OOV-problematiek heeft voorgedaan. 

 

Ad 2. Gemeentelijke besluitvorming en beleidsdocumenten geven aan welk grondgebruik plaatselijk 

gewenst is dan wel toegestaan. Het vigerende bestemmingsplan Buytenland en het door de gemeente 

onderschreven Streefbeeld zijn op dit punt relevant.  

Aan een voorstel voor herziening van bestemmingsplan Buytenland wordt gewerkt door de coöperatie, 

waarbij het Streefbeeld daarvoor de grondslag levert.  

Verwacht wordt dat de bestemmingsplanprocedure nog dit jaar met een terinzagelegging van start 

gaat. Verwacht wordt dat er in het nieuwe bestemmingsplan ook een definitieve locatie gevonden 

wordt op de gronden van de Leidingstraat Nederland (LSNed). Er wordt door Skydive dus gekeken 

naar locaties passend binnen bestemmingen die voldoende ruimte en perspectief bieden voor gebruik 

als landingsplek voor parachutisten, zoals met name de bestemming Recreatie. 

 

Ad 3. Veel van de grond in Buijtenland is in eigendom van de provincie en gepacht door de 

gebiedscoöperatie, andere grond is van gemeente of de Stichting Leidingstraat Nederland of in 

eigendom van agrarisch ondernemers. Binnen de door de diverse eigenaren aan te geven 

beperkingen moet het voor veel percelen voor Skydive mogelijk zijn een landingsplek te realiseren. 
 

Ad 4. De grondsituatie moet geschikt zijn voor landingen, dus geen gevaarlijke obstakels (hoge 

bomen, gebouwen) omvatten of gebruik dat zich niet laat verenigen met landingen. Dit betreft met 

name veiligheidsaspecten waarvoor de verantwoordelijkheid door wet- en regelgeving (Regeling 

valschermspringen) is gelegd bij de parachutisten zelf. 

 
Luchtzijdige situatie 

Op dit moment staat de ‘luchtzijdige situatie’ het niet toe dat Skydive springt in Rhoon, vanwege het 

ontbreken van toestemming en een voor springen toe te wijzen springkolom. 

Skydive heeft inmiddels een verzoek ingediend bij LVNL voor een tijdelijke springkolom, in de hoop 

dat er op korte termijn weer gesprongen kan worden op een (voorlopige) geschikte landingsplaats, in 

afwachting van een toekomstige definitieve bepaling van een duurzaam geschikte landingsplaats met 

bijbehorende luchtkolom. 

Het vaststellen van een tijdelijke springkolom vergt een akkoord van de minister van IenW. 

Vanuit het ministerie van IenW, Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme zaken, Directie 

Luchtvaart, Afdeling Luchtruim en Regionale Luchthavens, is ambtelijk aangegeven dat dit alleen aan 

de minister wordt voorgelegd als de gemeente aangeeft dat het vaststellen van een springkolom niet 

stuit op lokale belemmeringen. 
De aanvraag van Skydive lag daarom stil. Het was immers niet zinvol een procedure voor een nieuwe 
luchtkolom te doorlopen wanneer de grondgebonden activiteiten op de gewenste locatie vanuit de 
gemeentelijke beleidsregels niet zijn toegestaan. 
 
 
 
 



 
 

Procedurele situatie en positie Skydive in Albrandswaard 

Skydive had zo’n 30 jaar een geschikte landingsplek annex springkolom in Albrandswaard. 

De gebiedscoöperatie heeft de huur van die plek per 1 januari 2021 opgezegd vanwege 

natuurontwikkeling. Skydive is samen met de gebiedscoöperatie op zoek gegaan naar een nieuwe 

plek met een geschikte bestemming, gebruikskarakteristiek en inrichting en zij meenden die gevonden 

te hebben op een perceel dat gelegen is op de leidingstraat, in de hoek van de Lageweg en de 

Poelweg. De grondeigenaar LSNed heeft zelfs een gebruiksovereenkomst met Skydive gesloten, en 

stemde daarmee in met gebruik als landingsplek. 

Skydive en gebiedscoöperatie hebben zich op basis daarvan gewend tot de direct omwonenden om 

die te informeren over de voorgenomen landingen, en om eventuele bezwaren weg te nemen. 

De gemeente is hierover niet vooraf door Skydive of gebiedscoöperatie geïnformeerd. Kennelijk werd 

(ten onrechte) verondersteld dat de locatie recreatief was bestemd, welke bestemming en alsmede de 

vaststelling van het Streefbeeld door de gemeente impliciet instemming met de nieuwe landingsplaats 

inhielden en dat dat voorlopig volstond.  

Een aantal omwonenden bleek meer verontrust over de voorgenomen landingsplaats dan door 

Skydive en de gebiedscoöperatie werd verwacht. Omwonenden hebben zich vervolgens zowel 

aangemeld voor de omwonendenconsultatie door de gebiedscoöperatie en Skydive, als zich met zorg 

en vragen gewend tot de gemeente en de luchtvaartautoriteiten. 

Aansluitend is de gemeente door betrokken omwonenden zowel als door de gebiedscoöperatie ook 

gevraagd om ambtelijk deel te nemen aan de consultatieronde, en heeft daar ambtelijk toelichting 

gegeven over de van toepassing zijnde gemeentelijke regels en procedures en kennisgenomen van 

de zorgen van de betrokken omwonenden. 
De beoogde plek op gronden van de Leidingstraat bleek bij nader inzien vanuit de bestemming niet 
geschikt als landingsplek. De coöperatie en Skydive hebben daarop, en mede gelet de inzichten 
vanuit de omgeving, een alternatieve locatie gevonden binnen de bestemming Recreatie (fig. pag. 2). 
Skydive heeft inmiddels (medio april) voor deze locatie de door haar beoogde grondgebonden 
activiteiten concreet en duidelijk beschreven. Hierop heeft een ambtelijke toets plaatsgevonden en zijn 
vanuit gemeentelijke regelgeving geen belemmeringen geconstateerd. Deze beoordeling is 
desgevraagd door het ministerie, aan het ministerie doorgegeven. 

 

Gemeentelijke inzet  

Tot op heden zijn door de gemeente Albrandswaard geen specifieke beleidsregels vastgesteld met 

betrekking tot parachutistenlandingen. Kennelijk is daar zo’n 30 jaar lang ook geen aanleiding voor 

geweest. 

Met het vaststellen van het Streefbeeld van de gebiedscoöperatie heeft de gemeente zich achter de 

daarin vervatte uitgangspunten en ontwikkelingslijnen gesteld. Op pagina 75 wordt in het Streefbeeld 

ten aanzien van de oude respectievelijk nieuwe landingsplek het volgende gesteld (citaat): 

 
Rond het perceel waar Skydive Rotterdam momenteel landt, is een luchtkolom van 4 kilometer hoog 

en 3 kilometer breed gereserveerd voor het parachutespringen. Dit is de enige plek in Noord- en Zuid-

Holland waar parachutelandingen mogen plaatsvinden. Vanwege de mogelijke vogelverstoring die op 

kan treden is het wenselijk dat Skydive Rotterdam in de toekomst kan landen op een iets noordelijker 

gelegen perceel in het Buijtenland van Rhoon. (einde citaat). 



 

De door de gemeente in het vigerende bestemmingsplan Buytenland van Rhoon vastgestelde 

recreatiebestemming van gronden in het noordelijk deel van het Buijtenland biedt planologisch ruimte 

voor het organiseren van een landingsplek binnen die bestemming. 

Daarmee staat het de grondeigenaren en pachters in beginsel vrij om toestemming te verlenen aan 

Skydive om van die gronden gebruik te maken als landingsplek. Dat is met de gelegde bestemming 

bestaand recht. 

Recentelijk vond een verkenning plaats door Skydive en de gebiedscoöperatie naar de geschiktheid 

van percelen als toekomstige landingsplek. Daarbij zijn zoals gezegd ook omwonenden betrokken, en 

uiteindelijk participeerde ook de gemeente ambtelijk, om zich te informeren over de ideeën en 

inzichten van de betrokken partijen en om daarop gevraagd en ongevraagd te reflecteren op basis van 

de geldende planologische kaders en procedurele mogelijkheden, om een goede en brede 

informatievoorziening te bewaken. Betrokkenen konden op die basis beter bepalen met welke 

procedurele inzet hun belang het beste gediend was, zowel pro als contra. 

Buiten de begeleidende rol in het zoekproces naar een geschikte landingsplaats en het bijdragen aan 

een goed afwegingsproces, had de gemeente op dat moment verder geen rol of positie met 

betrekking tot het vinden van een nieuwe landingsplek. 
 
De coöperatie en Skydive hebben uiteindelijk, en mede gelet de inzichten vanuit de omgeving, een 

geschikte locatie gevonden binnen de bestemming Recreatie (fig. pag. 2), en voor deze locatie de 

beoogde grondgebonden activiteiten in verband met parachutistenlandingen concreet en duidelijk 

beschreven. Bij de ambtelijke toets zijn vanuit gemeentelijke regelgeving geen belemmeringen 

geconstateerd en dit is op 26 april 2021 aan het ministerie doorgegeven.  

 

Het is aansluitend denkbaar om met betrekking tot bepaalde voorzieningen en maatregelen op 

minnelijke basis en los van de voorgeschreven procedures, afspraken te maken met Skydive en de 

gebiedscoöperatie over belangrijke aspecten waarin de voorgeschreven procedures niet of 

onvoldoende voorzien. Dat hangt van de wensen en van de bereidheid van de betrokken partijen af. 

Dit zouden bijvoorbeeld afspraken kunnen zijn over zaken als parkeren, vliegtijden en -frequentie, 

inrichting van de landingsplek, verkeersgeleiding etcetera). 

 

Herziening bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon 2021 

Binnenkort ontvangt de gemeente van de gebiedscoöperatie een voorstel tot herziening van het 

vigerende bestemmingsplan Buytenland van Rhoon. 

De gemeenteraad kan overwegen bij de voorgenomen herziening aanvullende, meer specifieke of 

beperkende beleidsregels op te nemen met betrekking tot een landingsplek voor parachutisten, of 

zelfs parachutistenlandingen geheel uit te sluiten. 

Bij eventuele beperkingen aan de parachutistenlandingen is de argumentatie natuurlijk erg belangrijk. 

Veiligheid gaat dan over de veiligheid op de grond; is het landen van de parachutespringers dan 

(on)veiliger dan andere vormen van recreatie, zoals paardrijden, fietsen, wielrennen? Overlast: Is die 

groot in verhouding tot andere recreatie? Natuurwaarden? Hoogwaardige Akkernatuur: Waarom 

verzet de coöperatie met het Streefbeeld in de hand zich dan niet tegen een nieuwe landingsplek? 



 
 

En tenslotte kunnen ernstige beperkingen Skydive natuurlijk aanleiding geven voor zienswijzen, 

bezwaar en planschadeclaims. 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 

 

 

     

 

 


